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Ärende Information

Dnr

1

• Revisorerna besöker nämnden (1 tim.)

2

• GDPR, presentation Josephine Härdin (30 min.)

3

• Information från förvaltningen

4

• Utvecklingsinsatser förskolan, presentation Gun Åslund (30 min.)

BUN 2019/3

Ärenden till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
5

Uppdrag- Tillagningskök i Björskogsskolan

BUN 2017/43

Ärenden till Barn- och utbildningsnämnden
6

Sammanträdestider 2020

7

Barn- och utbildningsnämndens mål för 2020

BUN 2019/95

8

Budgetuppföljning och prognos 2019

BUN 2019/30

Anmälningsärenden
9

Meddelanden delegationsbeslut

10
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Information
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi
och internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna.
Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför
revisorernas träffar med nämnder och styrelse.
Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument,
protokoll mm.
Om du har frågor är du välkommen att ringa Karin Helin Lindkvist på 070 – 245 60 30 eller
maila karin.helin-lindkvist@kpmg.se
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1

Mål och måluppfyllelse

1.1
1.2

Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt kopplade
till KF:s mål?
Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?

1.3

Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?

1.4

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i
måluppfyllelsen?

2

Ekonomistyrning

2.1

Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?

2.2

Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar
prognoser tillräckligt under året?
Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för
att uppnå budget?
Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till KF i
de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

2.3
2.4

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Kommentarer

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Kommentarer
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3

Intern kontroll

3.1

Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna
kontrollen?
Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och
väsentlighetsanalysen som ligger till grund för planen?
Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen
Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister

3.2
3.3
3.4

Ja

4

Riskanalys

4.1

Redogör för nämndens/styrelsens övergripande riskanalys och
de risker som finns inom verksamhetsområdet kommande år

5

Utmaning 2019/2020

5.1

Vad anser nämnden som den största utmaningen och/eller
viktigaste frågan under 2019/2020 och hur avser nämnden
att möta den viktigaste utmaningen och/eller den
viktigaste frågan under 2019/2020.

Nej

Delvis

Vet
ej

Kommentarer

Ange minst fem övergripande risker

Svar
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6

Övriga frågor

6.1

Vilka insatser gör nämnden för att förbättra elevernas
resultat i skolan?
Vilka förberdelsera har gjorts för att uppnå målen i
Agenda 2030?
Hur utvecklas samverkan med närliggande kommuner
(Arboga, Köping, Surahammar m.fl.)?

6.2
6.3

Svar
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-11-27

§
Revisorerna besöker nämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-11-27

§
Information om GDPR (BUN 2019/3)
Kanslichef Josephine Härdin besöker nämnden och
informerar om Dataskyddsförordningen - The General
Data Protection Regulation (GDPR)

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-11-27

§
Informationer från förvaltningen (BUN
2019/3)

Informationer lämnas muntligt vid
sammanträdet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-11-27

§
Förskolechef Gun Åslund besöker nämnden
– Utvecklingsinsatser förskolan

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-11-27

§
Utredning – Öppna tillagningskök i Björskogsskolan (BUN 2017/43)
Hans Carlsson (M) har tidigare i en motion till
kommunfullmäktige föreslagit att Björskogs skola får blir ett eget
tillagningskök som lagar all mat till förskola, skola och fritidshem.
Som ett led i beredningen lämnade barn- och
utbildningsförvaltningen den 5 augusti 2017 ett yttrande till
kommunstyrelsens förvaltning. Av det framgick bl.a. att
-

nuvarande kök i Björskogs skola är ett mottagningskök och
tillagning görs i köket vid Kung Karls skola

-

i den nya skolan son nu uppförs byggs ett kök med kapacitet
för att laga mat till förskolor och samtliga grundskolor i
Kungsörs kommun

-

om ett tillagningskök startas i anslutning till Björskogs skola
blir det lättare att klara de lagstadgade reglerna för varmhållning av mat, något fler arbetstimmar i köket vid Björskogs
skola, minskat antal och kostnad för transporter mellan
Kungsör och Valskog samt krav på en viss upprustning av
köket i Björskogs skola.

Förslaget om tillagningskök i Björskogs skola är praktiskt genomförbart. En grundligare utredning av kostnadsaspekterna bör göras
om kommunfullmäktige väljer att gå vidare med förslaget.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till barn- och
utbildningsnämnden med uppdrag om att en utredning av
förutsättningarna för ett tillagningskök vid Björskogsskolan
inklusive effekter för effektivisering och minskade transporter
innan motionen besvaras.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30
• Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 2017-05-08
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22
• Tjänsteskrivelse, 2019-11-20 – Svar på återremiss
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut

Justerandes sign

2019-11-27

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå
motionen.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (2)
Datum

Vår beteckning

2019-11-20

BUN 2017/43

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Svar på återremiss – Öppna tillagningskök i
Björskogs skola. (KS 2017/41)
Bakgrund
I motion till kommunfullmäktiges föreslog Hans Carlsson att kommunens ska
låta Björskogs skola få bli ett eget tillagningskök.
I svaret på remissen redogjordes för att Björskogs skola för närvarande har ett
mottagningskök. Tillagning av den mat som servas i Björskogs skola görs i köket
vid Kung Karls skola. Om ett tillagningskök skulle startas i anslutning till
Björskogs skola så skulle det innebära att:
• Det skulle bli lättare att klara de lagstadgade reglerna för varmhållning av
maten som servas vid Björskogs skola.
• Det skulle behövas något fler arbetstimmar i köket vid Björskogs skola.
• Antalet transporter mellan Kungsör och Valskog och kostnaden för dessa
skulle minska.
• En viss upprustning av köket i Björskogs skola skulle behövas.
Det konstaterades att det förslag som föreslogs i motionen är praktiskt
genomförbart, men att en grundligare utredning av kostnadsaspekterna borde
göras om kommunfullmäktige väljer att gå vidare med förslaget.
Vid kommunstyrelsens sammansträde 2017-05-22 beslutades att ärendet skulle
återremitteras och att förutsättningarna skulle utredas ytterligare innan motionen
besvarades.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Övervägande
Kungsör kommuntekning AB, KKTAB, har gjort en preliminär uppskattning av
förutsättningar för ombyggnation av det befintliga mottagningsköket till
produktionskök. Det visar sig då att kostnaden för ombyggnation blir relativt hög
beroende på att dagens bestämmelser och byggregler ställer högre krav än vad
som gjordes när det befintliga köket byggdes. Kostnaden för ombyggnation
beräknas bli 6 Mkr ±1,5 Mkr. Den enskilt största kostnaden beror på
ombyggnation av ventilation byte av avloppsstammar.
Den ökade kapitalkostnaden för att bygga om mottagningsköket till
produktionskök beräknas till ca 240 kkr per år
Kostnaden för transporter beräknas till ca 65 kkr per år. Det innebär därmed inte
någon ekonomisk vinst att bygga om mottagningsköket i Valskog till
produktionskök.

Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen.

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-11-27

§
Sammanträdestider 2020 (BUN 2019/136)
Kommunstyrelsen har beslutat om sina sammanträdestider för
2020. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträden efter
kommunstyrelsens tider. Justerade protokoll bör finnas klara till
beredningen inför kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på tider
för sammanträden 2020. Innevarande mandatperiod har grundprincipen varit att nämndens möten är på en onsdag i slutet av
månaden. Utifrån kommunstyrelsens fastlagda tider skulle fjärde
onsdagen i månaden fungera i de flesta fall.
-

Barn- och utbildningsnämndens möten är som grund klockan
16.00 den fjärde onsdagen i månaden – 29 januari, 26 februari,
25 mars, (28) 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 23
september, 21 oktober, 25 november och 16 december.

-

Barn- och utbildningsnämndens presidieberedning träffas
onsdagar 14 dagar före barn- och utbildningsnämnden, klockan
08.00 – 15 januari, 12 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 3
juni, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 11 november och 2
december.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-1120 med bilaga

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar de sammanträdestider för
2020 som förvaltningen förordat för barn- och
utbildningsnämnden och presidieberedningen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-11-20

BUN 2019/136

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Vår handläggare

Nämndsekreterare Ann-Katrin Öijwall

Förslag till sammanträdestider 2020
Kommunstyrelsen har beslutat om sina sammanträdestider för 2020. Nämnderna
uppmanas att anpassa sina sammanträden efter kommunstyrelsens sammanträdestider. Justerade protokoll bör finnas klara till beredningen inför kommunstyrelsen.
Utifrån detta har förslaget till tider för barn- och utbildningsnämnden tagits fram.
Följande sammanträdestider föreslås:
1) Barn- och utbildningsnämndens möten
Innevarande mandatperiod har nämndens möten i princip varit en onsdag i
slutet av månaden med start klockan 16.00.
Utifrån kommunstyrelsens fastlagda tider skulle fjärde onsdagen i månaden
fungera i de flesta fall.
a) Möte den fjärde onsdagen som grund:
– 29 januari, 26 februari, 25 mars, (28) 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti,
23 september, 21 oktober, 25 november och 16 december.

2) Barn- och utbildningsnämndens presidieberedning träffas onsdagar 14
dagar före barn- och utbildningsnämnden, klockan 08.00.
a) Utifrån grunden där nämnden sammanträder fjärde onsdagen i månaden:
– 15 januari, 12 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 3 juni, 12 augusti, 9
september, 7 oktober, 11 november och 2 december.

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Ann-Katrin Öijwall

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Bilaga 1

Förslagen till sammanträdesdatum i förhållande till det kommunstyrelsemöte som eventuellt ärende
från nämnden ska tas upp i.
Barn- och
utbildningsnämndens
presidieberedning
*
15 januari
12 februari
11 mars
15 april
13 maj
3 juni
12 augusti
9 september
7 oktober
11 november
2 december

Barn- och
utbildningsnämndens
sammanträde
*
29 januari
26 februari
25 mars
(28) **29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
25 november
16 december

Budget/bokslutsberedning

Kommunstyrelsens Kommunstyrelsens
presidieberedning sammanträde

9 mars
11 maj
25 maj

12 oktober
2 november

13 januari
10 februari
9 mars
6 april
11 maj
1 juni
17 augusti
14 september
12 oktober
2 november
30 november
***

27 januari
24 februari
23 mars
20 april
25 maj
15 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
16 november (B)
14 december
***

* Mötena som kan generera ärenden till kommunstyrelsens/kommunfullmäktige ligger i
december 2019
** Dag innan Valborgsmässoafton
*** Mötestider för 2021 inte inplanerade ännu
(B) Budgetmöte

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-11-27

§
Barn- och utbildningsnämndens mål 2020
(BUN 2019/95)
Barn- och utbildningsnämnden beredde målen genom en workshop
vid sammanträdet i september. Förvaltningen sammanställde
materialet från detta arbete. Barn- och utbildningsnämnden
beredde målen genom fortsatta diskussioner vid sammanträdet i
oktober. Under diskussionerna framkom förslag om nya mål för
enheten VIVA och för förskolan. Under barn- och
utbildningsnämndens överläggning framkom även förslag om att
målen ska gälla 2020-2022.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-11-27

§
Budgetuppföljning och prognos (BUN
2019/30)

Informationen lämnas på sammanträdet

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-11-27

§
Meddelanden delegationsbeslut (BUN
2019/5)
Information om delegationsbeslut lämnas på
sammanträdet

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-11-27

§
Meddelanden (BUN 2019/4)
Meddelanden lämnas på sammanträdet

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

